
Fake news of ‘nepnieuws’ is niet nieuw. Het bestaat al langer, maar het valt meer en

meer op. Niet alleen sommige politici, maar ook extremistische organisaties,

bedrijven en andere mensen gebruiken nepnieuws. Zo proberen ze met vage

geruchten en complottheorieën de manier waarop wij denken in een bepaalde

richting te sturen. En dat is gevaarlijk.

Waarom bestaat fake news?

Nepnieuws wil mensen vaak bewust misleiden. De maker ervan wil:

Waarom is het gevaarlijk?

Nepnieuws is gevaarlijk omdat je geld kan verliezen. Of omdat je vertrouwen kan

verliezen in experts, de overheid, bepaalde groepen mensen in samenleving of

traditionele nieuwsmedia. Als we vertrouwen verliezen, weten we ook niet meer wie

of wat we nog mogen geloven. En weten we niet meer wat fout of juist is.

Het is belangrijk dat we nieuws kunnen vertrouwen. Daarom doen journalisten er

alles aan om zo weinig mogelijk fouten te maken. Als er toch ergens een fout

binnensluipt, dan zetten ze die recht.

Wat kan je ertegen doen?

Weet dat nepnieuws bestaat. Denk kritisch na bij elk bericht dat via social media

passeert.

Twijfel je aan een bericht? Lees dan hier wat je kan doen.

Bert van Mediawijs legt het nog eens voor jou uit.
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Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Mediawijs 11-24 jaar

WAAROM IS FAKE NEWS GEVAARLIJK?

Geld van je krijgen.•

Bijvoorbeeld: “Bestel hier de enige veilige mondmaskers”•

Dat je negatief denkt over een bepaald persoon.•

Bijvoorbeeld: “Dienen Marc Van Ranst is helemaal geen expert”•

Of dat je negatief denkt over een groep mensen.•

Bijvoorbeeld: “De mainstream media zijn niet te vertrouwen”•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.watwat.be/corona/hoe-herken-ik-corona-fake-news
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://awel.be/forum

